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Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesinde Müze Müdürlüğünce tespit edilen 
Yakınca Nekropol Alanı’nın sit sınırının çok geniş bir alana yayılması nedeniyle Müze ve Kurul 
Müdürlüğü uzmanlarınca sit sınırlarına yönelik çalışma yapılmasının istendiği Kurulumuzun 
29.09.2016 tarih ve 3054 sayılı kararı gereğince, Müze Müdürlüğünce yapılan temizlik 
çalışmalarının bildirildiği  Malatya Valiliği (İl Kültür Turizm Müdürlüğü)’nin 05.07.2017 tarihli ve 
1814 sayılı yazısı, Koruma Bölge Kurulu ve Müze müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.09.2017 
tarihli ve 791 sayılı komisyon raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan 
görüşme sonucunda: 

  Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Yakınca Mahallesinde bulunan Yakınca Nekropolü I. ve III. 
derece arkeolojik sit sınırının kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada koordinatlı olarak gösterildiği 
şekliyle belirlenmesine; sit fişinin onaylanmasına 
            Yakınca Nekropolü I. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartları olarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999 tarih ve 658 
sayılı ilke kararı I. derece arkeolojik sit koruma ve kullanma koşulları hükümlerinin belirlenmesine; 
             Yakınca Nekropolü III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma 
şartları olarak  
      -Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak olan teknik alt yapı hizmetlerine dair uygulamalar 
(kanalizasyon, içme suyu, enerji nakli hattı, telefon hattı, boru hattı vs. gibi) Koruma Bölge 
Kurulunun izni ve Müze Müdürlüğü denetiminde yapılabileceğine; 
      -Belediyesince veya Valilikçe inşaat izni verilmeden önce, Müze Müdürlüğünce sondaj 
kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren raporun 
Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine; 
            -Sondaj sonuçlarında herhangi bir kültür varlığına rastlanılmadığı takdirde ise yapılmak 
istenilen uygulamanın projelendirilerek Kurulumuza sunulmasına; 
     -Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat ve temel kazısı çalışmasının Müze Müdürlüğü 
denetiminde yapılmasına; 
     -Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak 
koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine, 
     -Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. 
ocaklarının açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine, 
     -Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, 
Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgar enerji santralları yapılabileceğine,       
          -Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, 
          -Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı 
sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine karar verildi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 




